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Més de 40 persones intoxicades per 
la calefacció d’una església a Gualba

www.laviladigital.com

Havien assis  t a la primera jornada del III Fes  val de Música del Baix Montseny

GUALBA.-  Els Bombers de la 
Generalitat van treballar la nit del 
passat 19 de gener en un servei a 
Gualba, on 42 persones que van 
assis  r a un concert a l’església 
parroquial de Sant Vicenç van re-
sultar intoxicades per inhalació de 
monòxid de carboni. 

Els Bombers van ser alertats a 
les 21.25 hores. L’avís rebut ja in-
dicava que podia tractar-se d’un 
suposat cas de mala combus  ó 
d’uns cremadors a l’interior de 
l’església de la plaça Joan Regue, 
on s’hi celebrava el II fes  val de 
Música dins del marc de la Festa 
Major d’Hivern, concert que va 
aplegar al voltant de 130 perso-
nes. Un cop acabat el concert, 
diverses persones es van anar 
personant a l’església per comu-
nicar que es trobaven malament, 
indicant que la causa podria ser el 
mal funcionament de les estufes 
que havien estat enceses durant 
el concert. 

42 PERSONES INTOXICADES
Immediatament es van ac  -

var 3 dotacions dels Bombers de 
la Generalitat (2 vehicles de co-
mandament i l’ambulància del 
servei), efec  usi ambulàncies de 
la Creu Roja i 8 unitats del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM), que va muntar un Post 
Mèdic Avançat en dues plantes de 
l’edifi ci de l’Ajuntament.

Mentre els Bombers revisaven 
la instal·lació del temple i cer  fi -
caven que els calefactors efec  va

ment feien mala combus  ó, les 
ambulàncies anaven atenent to-
tes les persones que es persona-
ven a l’Ajuntament amb símpto-
mes d’intoxicació.  

Al fi nal, i segons informa el 
SEM, es van atendre 42 persones; 
23 van ser donades d’alta in situ 
després de ser ateses pels serveis 
mèdics, 4 van ser autoevacuades 
pels seus propis mitjans al CAP de 
Gualba, mentre que les altres 15 
persones van ser evacuades a cen-
tres sanitaris.

D’aquestes, 12 van ser evacua-
des a l’Hospital de Palamós (3 
estaven greus i van requerir els 
serveis de la cambra hiperbàrica. 
Es tracta d’una dona de 81 anys, 
d’una altra dona de 50 i d’un nen 
de 8. La resta d’evacuats, 9, eren 
lleus). 2 persones van ser eva-
cuades a l’Hospital Moisès Broggi 
(lleus però tractats a la cambra hi-
perbàrica d’aquest centre) i 1 per-
sona va ser evacuada a l’Hospital 
de Sant Celoni (lleu). 

Un cop revisada la instal·lació, 
els Bombers de la Generalitat van 
precintar el sistema de calefacció 
de l’església i posteriorment van 
ven  lar el temple.

El ma   del diumenge 20 de ge-
ner els bombers de la Generalitat 
van tornar a realitzar les mesures 
de monòxid de carboni i van resul-
tat nega  ves, fet que va compor-
tar la reobertura del centre parro-
quial amb normalitat i es pogués 
celebrar la missa solemne en ho-
nor al patró del municipi

Col·loquen a un dels intoxicats dins d’una ambulància per ser traslla-
dat a un centre hospitalari (FOTO : PPJ)

L’Ajuntament es va conver  r Post Mèdic Avançat (FOTO : PPJ)

La parròquia Sant Vicenç de Gualba on es va produir la intoxicació 
(FOTO : PPJ)

A Gualba s’hi van traslladar deu ambulàncies del SEM, Creu Roja i 
bombers per atendre els intoxicats pel monòxid de carboni (FOTO : 
PPJ)
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Les químiques del Baix Montseny tornen a reclamar la 
construcció de la rotonda Nord-Est de Sant Celoni

BAIX MONTSENY.- L’alcalde 
Joan Castaño va assis  r ahir a la 
trobada que les indústries quími-
ques de Sant Celoni organitzen 
periòdicament  per tractar temes 
de seguretat i higiene en el treball, 
que en aquesta ocasió va tenir lloc 
a Oxiris Chemicals. Durant la tro-
bada, les diferents empreses van 
exposar i intercanviar experièn-
cies en l’àmbit de prevenció de ris-
cos que bàsicament se centren en 
eradicar els accidents laborals lli-
gats al funcionament ergonòmic, 
les dolències de  pus muscular i 
esquelè  c dels treballadors.

Per part de l’Ajuntament, 
l’alcalde va informar de la re-
cent creació de la Comissió mu-
nicipal de Protecció civil per tal 
d’homologar els PAUs (plans 
d’autoprotecció), que ja està ope-
ra  va i va respondre a diferents 
consultes de les empre ses as-
sistents sobre la Borsa de treball 
específi ca i especialitzada per al 
sector químic i farmacèu  c que 
es va posar en marxa a Sax Sala 
l’octubre de 2012 i que actual-
ment recluta professionals de

loni per tal d’apropar més 
l’administració local al teixit 
productiu celoní i de la comar-
ca.  En aquest sentit, Joan Cas-
taño considera molt important 
“la col·laboració públic-privada 
en tot un seguit de projectes 
essencials per al territori i pel 
desenvolupament econòmic 
local”.  Per això, segons Joan 
Castaño, “l’Ajuntament seguirà 
realitzant les visites i trobades 
empresarials habituals amb el 
sector químic i farmacèutic de 
la comarca, així com la inter-
locució diària de les empreses 
del sector amb el servei de Su-
port a l’Empresa, ubicat a Sax 
Sala”. 

La Comissió Autònoma de Se-
guretat i Higiene en el Treball 
de les Indústries Químiques i 
Afins (COASHIB) de Sant Celoni 
està formada per les empreses 
Oxiris Chemicals, Givaudan, Re-
nolit Ibérica, Arkema Coatings 
Resins, Carburos Metálicos, 
Uquifa, Ranke Química, Inacsa, 
Hidrocolor (Llinars del Vallès) i 
Robama (Palafolls).

diversos perfi ls dins el sector; del 
Pla de millora i dinamització del 
polígon Molí de les Planes que en 
els propers mesos es presentarà 
a totes les empreses del polígon 
per explicar-los les conclusions 
i el full de ruta a seguir per part 
de l’Ajuntament; l’estat de la cons-
trucció de la rotonda nord-est re-
clamada a la Generalitat de Cata-

lunya, entre altres.

APROPAR EL TEIXIT 
PRODUCTIU A 
L’ADMINISTRACIÓ

Les empreses han sol·licitat la 
presència de l’alcalde de forma 
anual a una d’aquestes reunions 
del Comitè Territorial de Sant Ce-

Un moment de la reunió de les empreses químiques del Baix 
Montseny amb l’alcalde de Sant Celoni
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la ciutadania, amb les en  tats i vi-
sitaran els diferents establiments 
comercials per facilitar la comu-
nicació i conèixer directament les 
seves demandes. Aquestes accions 
van encaminades a aconseguir una 
cobertura informa  va, preven  va 
i assistencial de cara a an  cipar 
situacions i poder actuar abans 
d’haver de resoldre els possibles 
confl ictes. Al mateix temps, els 
agents podran derivar aquelles 
queixes o suggeriments que no si-
guin de l’àmbit policial a l’àrea de 
l’Ajuntament corresponent.

Sant Celoni posa en marxa la 
policia de proximitat

SANT CELONI.- L’Ajuntament de 
Sant Celoni posa en marxa a par-
 r de la setmana vinent la Policia 

de proximitat, anomenada també 
de barri o comunitària. L’objec  u, 
segons el regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Josep Capote, és “conèixer 
de primera mà els problemes dels 
ciutadans trepitjant el territori, 
prevenir confl ictes i i augmentar la 
sensació de seguretat”.

Per  rar endavant aquest nou 
ser vei, la Policia local augmentarà 
la presència d’agents a peu pels ca-
rrers que estaran en contacte amb

El MINISTRE WERT, PERSONA 
“NON GRATA” A CAMPINS

El ple de l’Ajuntament de Cam-
pins també ha aprovat per una-
nimitat dels vots de CiU, Progrés 
Municipal i ICV declarar al minis-
tre d’Educació del Govern estatal, 
José Ignacio Wert, persona “non 
grata” a Campins, després que 
els tres grups municipals hagin 
aprovat una moció en defensa del 
model d’escola catalana i la im-
mersió lingüís  ca i que ha contri-
buït de manera decisiva a millorar 
l’ús social de la llengua catalana, 
garan  nt i promovent la igualtat 
d’oportunitats en una societat co-
hesionada.

Amb la moció es manifesta el 
rebuig rotund a l’esborrany de Llei 
Organica de Millora de la Qua-
litat Educa  va (LOMCE) que vol 
aprovar el Ministeri d’Educació 
i es dóna suport a la Generalitat 
de Catalunya i al Departament 
d’Ensenyament en la defensa de 
les competències educa  ves de 
Catalunya, i en totes aquelles ac-
tuacions que por   a terme per a 
defensar el català i el model lin-
güís  c de l’escola catalana.

Tanmateix, s’insta el Go-
vern a con  nuar aplicant la Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC), 
que està en plena consonància 
amb els principis educa  us reco-
llits a l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya i que és l’eina que garan-
teix que no se separin els infants 
per raó de llengua, assolint tots 
ells el perfecte coneixement del 
català i del castellà.

Campins es declara territori 
català lliure i sobirà

CAMPINS.- El ple de 
l’Ajuntament de Campins ha de-
clarat el municipi territori català 
lliure i sobirà, en el decurs d’un ple 
celebrat a l’Ajuntament del muni-
cipi. En la mateixa moció s’ha de-
clarat el poble moralment lliures 
de lleialtat a la Corona borbònica 
i als seus símbols.

Tanmateix, s’insta al Parlament 
de Catalunya a declarar que Cata-
lunya és, i ha de ser per Dret, Estat 
lliure i independent en igualtat de 
drets i obligacions que els altres 
estats independents del món. En 
l’acord també consta instar al Par-
lament de Catalunya perquè con-
juntament amb els ajuntaments 
catalans, assumeixi la completa 
sobirania nacional de territori de 
Catalunya, valorant consultar a la 
ciutadania, per la via de referèn-
dum, i iniciï el procés per declarar 
i cons  tuir l’Estat català.

A més, també insten el Parla-
ment perquè fi ns la cons  tució de 
l’estat Català les banderes ofi cials 
siguiin la local, la senyera i, fi ns el 
dia de la independència l’estelada, 
que quedin sense aplicació totes 
les lleis, reglaments, sentències 
judicials i resolucions que limi-
 n l’ús de la llengua catalana en 

qualsevol àmbit de la vida pública 
o acadèmica catalana i que es de-
clari el 12 d’octubre i el 6 de des-
embre com a dies feiners.

L’acord, a més del vot favora-
ble dels quatre regidors de CiU i 
1 Progrés Municipal, 1 abstenció 
de Progrés Municipal i 1 en contra 
d’ICV-EUiA, va tenir el suport de 
l’AT de l’ANC.

lavila@laviladigital.com
www.laviladigital.com

Campins ja és un municipi català lliure i sobirà. Foto: JPP
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Esteve Rovira: “La càmera és per explorar l’ànima dels actors”

Glòria Montasell.- Quina agen-
da Esteve; gravacions diàries a La 
Riera, tallers i… molts projectes a 
la  safata de sor  da? 

Esteve Rovira.- Sí, sí, uns 
quants.

GM.- Aquest somriure... vols 
dir que ens els explicaràs….? 

ER.- Sí, i tant, cap problema, el 
més immediat és La Riera i al futur 
un projecte sobre Quico Sabaté, 
personatge que a Sant Celoni és 
molt conegut; un altre sobre Mos-
sèn Cinto Verdaguer, un projecte 
sobre el món de l’equinoteràpia, 
un altre sobre el Rei de la Rumba, 
Peret, que té una vida molt inte-
ressant... i encara algun més, tot 
són projectes, tot parteix d’alguna 
cosa. Som un grup de gent als 
quals ens uneix la passió pel que 
fem, s’ha de treballar molt i molt 
perquè quant sigui el moment 
sur   un trosset d’allò que has 
plantat.

GM.- Esteve, l’actor neix o es 
fa? 

ER.- Jo crec que l’actor neix i 
amb el temps es pot modelar, 
però hi ha un punt que s’ha de 
portar a l’ànima.

GM.- Molts anys a la professió, 
a quina edat vares començar? 

ER.- Molt jove, amb tretze anys.

GM.- Què et va despertar a ser 
director de cinema? 

ER.- Al ser introver  t, eren 
aquelles ganes de dir al món allò 
que veus i que no t’atreveixes a 
dir-ho de paraula.

GM.- Els inicis deurien ser com-
plicats?

ER.- No; a veure, varen ser 
complicats perquè varem fer 
pel·lícules amb els amics en caps 
de setmana, a les tardes, a les 
nits... quan una cosa t’agrada no 
hi ha hores. Presentar-les en Fes-
 vals, en cine clubs d’aleshores... 

i a poc a poc van naixent aquestes 
llavors i aquestes ganes d’explicar 
histories.

GM.- En algun moment apunt  
de  rar la tovallola?

ER.- No, no, mai de la vida.

GM.- Què recomanes als joves 

que volen ser actors? És un somni 
di  cil d’aconseguir?

ER.- Recomano treballar i tre-
ballar, posar-s’hi i no defallir mai, 
tenir molta paciència. Molta gent 
es pensa que si són bons ja els vin-
dran a buscar a casa i això no fun-
ciona així. Fins i tot, encara que 
hagis fet una sèrie t’has de seguir 
movent i formar-te cada dia. 

“L’ACTOR DAVANT LA CÀMERA”
Un taller que estàs impar  nt a 

Barcelona i que aquest mes de fe-
brer s’iniciarà  a  Sant Celoni.

L’any passat va ser un èxit, 
força gent es va quedar en llista 
d’espera i repeteixes 1r nivell de 
l’actor davant la càmera

GM.- Què es treballa en el 
curs? 

ER.- En el curs treballem dos 
vessants, un és explicar als alum-
nes, a la gent que par  cipi en el 
taller què és la paraula càmera, 
què signifi ca i com els directors 
la u  litzem, amb quin llenguatge,  
per explicar les històries; perquè 
la càmera necessita veritat, in-
tensitat i emo  vitat per part de 
l’actor i li donarem les eines per 
aconseguir això.   Parlarem a nivell 
tècnic; què són els plans, els mo-
viments de càmera, el muntatge, 
la música, tot amb una sola fi nali-
tat que és explicar una història.  El 
primer dia explicaré això i després 
passarem als exercicis, ja que és 
un curs molt pràc  c. Treballarem 
monòlegs de Serrallonga, El Cor 
de la Ciutat i les gravarem en un 
DVD.

GM.- Es per a totes les edats? 
ER.- Sí, de l’adolescència cap 

amunt, podríem dir que  joves a 
par  r catorze anys ja hi poden 
par  cipar, perquè hi ha actors que 
ja ho porten a l’ànima, que tenen 
allò que s’ha de tenir i a través del 
curs aprendran a tenir les eines 
per gaudir-ho.

GM.- Quina durada té? 
ER.- Parlem de cinc setmanes; 

de dues hores i mitja cada setma-
na, els dissabtes al ma  .

GM.- Esteve, alguna mania de 
director que ens vulguis confes-
sar? 

ER.- Sí, acostar prou la càmera 
als actors perquè els personatges 
arribin a l’ànima de l’espectador, 
la càmera és per explorar la in  -
mitat dels personatges.

GM.- Què en penses del que va 
dir l’actor nord-americà Harvey 
Keitel:“Un actor està despullat 
a la pantalla, encara que es  gui 
ves  t”

ER.- Totalment d’acord, Glòria, 
sobretot en sen  ments és clar.

GM.- Una dita, proverbi que 
t’acompanyi en el teu fer quo  -
dià...

ER.- “T’es  mo més que ahir i 
menys que demà” de la pel·lícula 

Love Story que li deia Ryan O´Neal 
a Ali MacGraw. I no només a nivell 
personal sinó en general a la vida,  
la il·lusió per  rar endavant nous 
reptes

GM.- Et vull desitjar “Molta 
merda” en el curs, però alhora 
que ho aclarim ràpid; No t’es  c 
desitjant res lleig, al contrari, es 
tracta d’una frase molt u  litzada 
en el món del teatre. Perquè es 
desitja sort amb aquesta frase? 

ER.- Té un raonament històric. 
Originàriament a Anglaterra, quan 
Shakespeare estrenava una obra 
al teatre i tenia la sala plena, a fora 
volia dir que hi havia molts cavalls, 
volia dir que hi havia molta merda 
de cavalls a terra i que el teatre es-
tava ple de gent; ve d’aquí. 

GM.- Doncs Esteve, molta mer-
da en el curs i en tots aquests 
projectes que hem estat par-
lant. M´ha encantat percebre 
la il·lusió que emanes per tot el 
que t´envolta, des d’aquest café 
tan deliciós que m´has preparat 
a com et brillaven els ulls quan 
em parlaves de les noves llavors 
plantades.

Endavant!

GLÒRIA MONTASELL

Fa un dissabte preciós; he quedat a casa de  l’Esteve Rovira director de La Riera, Serrallon-
ga, El Cor de la Ciutat… mentre prenem un café, parlem del nou taller de l’actor davant la 
càmera que farà el proper mes de febrer a Sant Celoni.

NOUS PROJECTES:
“El més immediat és
 La Riera i al futur un 
projecte sobre Quico 
Sabaté, personatge 
que a Sant Celoni 
és molt conegut; un 
altre sobre Mossèn 
Cinto Verdaguer, un 
projecte sobre el món 
de l’equinoteràpia, un 
altre sobre el Rei de la 
Rumba, Peret, que té 
una vida molt
interessant...

“Recomano treballar i treballar, posar-s’hi i no 
defallir mai, tenir molta paciència. Molta gent es 
pensa que si són bons ja els vindran a buscar a 
casa i això no funciona així”
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Jo pregunto, tu preguntes i ell també... 
Quan sor  rem de la crisi (46)

Andreu
Arenas

De fi t a fi t, la conversa de profi t

Jo se, tu saps i ell també... que per sor  r cal trobar el Camí. Que 
important és conèixer el camí per arribar a l’ideal, i quin caminar 
tan diferent quan sabem bé on anem. Escoltant tertulians, perio-

distes i xarlatans no en sor  rem. Les paraules es perden, els fets arrelen. 
No és qües  ó de queixar-se, perquè normalment no serveix de res. No 
podem fer volar coloms ni de caçar elefants. És qües  ó de ser nosaltres 
mateixos, amb capacitat per raonar i constatar la realitat, ser crí  cs per 
denunciar la men  da i, sincers per trobar la Veritat. Els joves són el futur 
del país, i en un món globalitzat, són el futur i l’esperança de la huma-
nitat. Enganyar-los és el terrorisme més ferotge que puguem imaginar. 

Els fets que veiem aquí i en moltes parts del món, són les conseqüèn-
cies del gran engany; el plaer es pot comprar però, no la felicitat. És 
qües  ó de no deixar-se enganyar. Amb la família tampoc si pot jugar, és 
la verdadera universitat de la vida. Els fi lls no assumeixen els valors del 
que parlen els seu pares, sinó els valors que els pares viuen. El camí bo 
de sor  da, passa per assumint cadascú les pròpies responsabilitats. La 
indiferència per les coses transcendents, la doctrina del rela  visme, en 
que qualsevol idea, situació o comportament és bo i ens fa lliures,no val! 

Tots els que estan en edat de ser educats, segur que tenen ganes de 
fer les coses bé, però s’adonen que fer el bé no és fàcil, i que tenen que 
aprendre a superar les difi cultats. I justament per aquí trobem el Camí 
que ens fa forts i la Veritat que ens fa lliures. Una frase que ens deien  
perquè anéssim lleugers era: “A la taula i al llit al primer crit, però la 
moda la superada, ara es va al llit abans del primer crit, i la televisió ha 
envaït la taula i la comunicació. És qües  ó d’animar-se, queixar-se és de 
tontos... i tots els tontos es queixen. Busquem la capacitat per superar 
els nostres límits, el nostre món. La nit de Nadal sens recordava que els 
pastors s’afanyaren, per anar a Betlem. Avui realment ningú corre per 
les coses espirituals, no formen part de les nostres realitats urgents. De-
diquem el temps a les coses que creiem importants per la nostra vida.

 Quan no trobo temps per dedicar-lo a una cosa determinada, és per-
què en realitat no és importants per mi. Si no trobo temps per llegir, no 
puc dir que m’agrada llegir. Si no trobo temps per aprofundir en el meu 
interior, és que no m’interessa saber com sóc, i molt menys entendre i 
comprendre els altres. Jo se, tu saps i ell també...  que vivim en un món 
molt ràpid, que si no trobes on agafar-te, se t’emporta. Per demostrar 
que creiem que el seny és un valor, hem de prendre temps a la nostra 
vida de cada dia, per revisar la nostra escala de valors, i vivint-los treba-
llarem per un món millor. Per sor  r de la crisi necessitem el desig sincer 
de trobar el Camí i la Veritat, perquè és la realitat més important, l’Únic 
que, en defi ni  va, importa realment. I quin caminar tan diferent quan 
sabem bé on anem. Bon any i bona recerca. 

Publicitat  687 901 643
info@laviladigital.com

SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- La reparació de voreres 
en mal estat i la construcció de 
noves en parcel·les públiques del 
barri del Virgili, Temple i Ca l’Abril 
s’han pogut realitzar gràcies a 
la contractació de dos paletes i 
dos manobres a través d’un Pla 
d’Ocupació fi nançat en la seva to-
talitat per l’Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera.

La feina que aquestes quatre 
persones han fet en el decurs dels 
tres mesos que ha durat el Pla ha 
estat arreglar les voreres que bàsi 
cament s’havien malmès per cul-
pa de les arrels dels arbres que 
aixecaven el panot. Una de les ac-
tuacions importants que han por-
tat a terme ha estat la construcció 
de la vorera i un mur de contenció

al carrer Girasol, a la part del da-
rrera de l’escola La Tordera. 

Aquest Pla d’Ocupació forma 
part de les inicia  ves endegades 
per l’Ajuntament pel Foment de 
l’Ocupació i que durant sis mesos 
també ha permès ocupar una per 
sona a la Biblioteca Ferran Solde-
vila que ha fet de suport a les tre-
balladores d’aquest equipament 
cultural posant al dia diverses tas-
ques internes de ges  ó bibliote-
cària endarrerides, especialment 
al magatzem i despatx. 

Des de l’Ajuntament volem des-
tacar la professionalitat de les per-
sones contractades i con  nuarem 
treballant per poder endegar nous 
Plans d’Ocupació que ens perme-
 n contractar persones que ara es 

troben en situació d’atur.

Santa Maria de Palautordera 
arregla les voreres del Virgili, 
Temple i Ca l’Abril a través d’un 
Pla d’Ocupació

Una de les voreres arreglades a Santa Maria de Palautordera. FOTO: STM
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El Baix Montseny ja olora el ball de Gitanes

BAIX MONTSENY.- Sant Celo-
ni ja començaa viure ambient de 
Carnaval i de Gitanes i des de fa 
algunes setmanjes ja s’està assa-
jant la ballada d’enguant a la plaça 
de la Vila, el dia 10 de febrer al 
migdia. 

Abans, però, enguany hi ha la 
novetat del concert Fantasies del 
Ball de Gitanes a càrrec dels alum-
nes de l’escola Superior de Música 
de Catalunya i que es va poretar a 
terme el dis 25 de gener.

Van tocar les peces del Ball de

Gitanes de Sant Celoni. Per altra-
banda, la Colla de Gitanes de Sant 
Celoni va fer la presentació del 
CD GItanes de Sant Celoni, gravat 
amb la Principal del Ferro que els 
ha acompanyat els darrers anys.

ENREGISTRAMENT DIGITAL DE 
LES DANSES DE PALAU

La Colla de Gitanes de Santa 
Maria de Palautordera ja disposa 
per primer cop en la seva història 
d’un enregistrament digital de to-
tes  les danses del Ball de Gitanes

mentació feta pel mestre Joan Gó-
mez i Soriano i enregistrada per 
la Cobla Ciutat de Mataró que els 
acompanyarà el dia 10 de febrer, 
diumenge de Carnaval, quan es 
farà el ball de Gitanes a la plaça de 
la Vila de Palau.

L’enregistrament es contempla 
com un record per emportar-se a 
casa del ball més popular de Pa-
lau. “Entre totes i tots escrivim la 
història i la memòria popular i tra-
dicional de casa nostra”, expliquen 
des de la Colla de Gitanes.

de Palau com el galop d’entrada, 
el galop de sor  da, la contradansa 
o part de tres, l’entrada de ball i el 
vals-jota. La instrumentació s’ha 
fet amb la Cobla Ciutat de Ma-
taró en una sessió maratoniana 
de deu hores de durada entre el 
muntatge tècnic, la interpretació 
en directe de les peces musicals, 
l’edició i ordenació dels balls i 
l’elaboració del màster digital.

D’aquesta manera, les parelles 
integrants de la Colla ja poden as-
sajar amb so musical de la instru-

Les colles de Gitanes de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera presenten novetats aquesta edició 2013 (FOTOS: PPJ)
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Pessebre Vivent de
l’Associació de Veïns del 
carrer Major de Dalt

SANT CELONI.- El passat mes de desembre l’Associació de Veïns del 
carrer Major de Dalt (Barri de Vilanova) va portar a terme per segon 
any consecu  u un pesebre vivent amb la col·laboració de diversos co-
merciants del carrer i de l’empresa alimentària Aneto que va propiciar 
el caldo que es va repar  r entre els vianants. També hi va haver canta-
da de nadales i passejades en ruc.

Sant Celoni recapta 18.210 
euros per La Marató de TV3 
del desembre passat

SANT CELONI.-  Sant Celoni, en el global de totes les ac  vitats organit-
zades per acaptar fons per La Marató de TV3 del desembre passat ha 
recollit un total de 18.210 euros. Per aquest mo  u, el Col·lec  u 08470 
ha expressat el seu agraïment a tots els par  cipants -en  tats, empre-
ses, par  culars i l’Ajuntament- per la seva col·laboració i predisposició 
a portar endavant aquest repte, i els anima a tornar a col·laborar en el 
projecte de l’any que ve.  

Pancarta del Col·lec  u 08470 
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